
Drukbezochte Solidair-dag aanzet tot verdere discussie 

Hoe zit het met 
~eva 

Onder de titel 'De vakbond: 
service of strijd?' zette Solidair 
de discussie over de rol van de 
vakbonden op de agenda van de 
SP. Redenen daarvoor zijn 
nadrukkelijk aanwezig. Zo wijst 
de uitslag van de recente Twee
de Kamerverkiezingen op een 
ruk naar rechts, die om tegen
geluiden vraagt. Maar waar 
vroeger de vakbeweging een 
natuurlijke bondgenoot was van 
progressieve partijen als de SP, 
is die positie nu veel minder dui
delijk, concludeert Solidair. In 
enkele recente maatschappelijke 
discussies stonden SP en bonden 
immers lijnrecht tegenover 
elkaar: rond de WAO, waarbij de 
bonden in de SER instemden met 
de voorstellen van de commissie 
Donner. En rond de nieuwe 
straaljagers, waarbij de bonden 
druk uitoefenden om vooral mee 
te ontwikkelen aan de JSF. Pak
weg twintig jaar geleden, toen 
besloten moest worden over de 
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opvolger van de Starfighter, liep De SP en de vakbonden: een hart onder de riem (inclusief paaseitje) voor de stakende bouwvakkers 
vakbondsleider Wim Kok voor-
op in de demonstratie tegen de 
aanschaf van de Fl6. Nu wijzen 
vakbondsleiders vooral op het 
werkgelegenheidsaspect en is er 
van een principiële houding 
weinig te merken. In zijn inlei
ding op de discussie stelde SP
Kamerlid Jan de Wit dan ook de 
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vraag welke plaats de vakbewe
ging moet innemen in de 
samenleving. 'Blijft de rol van 
de vakbond beperkt tot onder
handelaar over Ionen en 
arbeidsvoorwaarden? Of leeft 
er nog ideologie bij de vakbon
den? Is er nog solidariteit?' 

Volgens De Wit is een funda
mentele discussie over de vak
beweging dringend nodig. Niet 
alleen vanwege de vraag waar 
de vakbeweging op dit moment 
staat, maar ook omdat ze in toe
nemende mate onder vuur komt 
te liggen van mensen als VVD-
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Kamerlid WiJders, 'die vier 
jaar lang geprobeerd heeft de 
rol van de bonden te bagatel
bseren, omdat die samen 'slechts 
26 procent' van de werknemers 
zou vertegenwoordigen en daar
mee onvoldoende representatief 
zou zijn.' 



Op initiatief van 'Solidair', de werkgroep 

binnen de SP die zich met de vakbeweging 

bezig houdt, vond op zaterdag 22 juni een 

discussie-middag plaats. Centraal stond de 

vraag naar het doel en de functie van de 

vakbeweging. De drukbezochte bijeenkomst 

maakte vooral duidelijk dat er bij veel 

SP-vakbondsleden onvrede heerst over de 

actuele houding van de bonden. 

'Te bureaucratisch, te weinig democratisch', 

concludeerden de mensen in de zaal. 

'Ik mis politieke visie 
bij de bonden' 
Voor de discussiemiddag had 
Solidair een panel van vijf 
vakbandsdeskundigen samen
gesteld. Onder leiding van pre
sentator Hans van Leeuwen 
bogen zij zich eerst over de 
vraag: 'Met welke zaken moet de 
vakbeweging zich bezighou
den?' 
Eigen lijk waren de vijf het over 
het antwoord al snel eens, om
dat al len pleiten voor een zo
genoemde brede vakbeweging. 
Dat wi l zeggen, een vakbewe
ging die verder kijkt dan alleen 
naar vraagstukken over werk en 
inkomen. Hans Boot, hoofd
redacteur van het kritische vak
bondsblad Solidariteit, wees 
bijvoorbeeld op de kwestie rond 
de JSF, waarover hij van de vak
bonden een veel politieker 
standpunt had verwacht. 'Vroe
ger maakten de vakbonden 
prachtige progressieve nota's 
over het milieu, de bewapening 
en de gezondheidszorg. Die tijd 
is inmiddels voorbij.' 
Jan Warning, beleidsmedewer
ker bij FNV Bondgenoten, ill us
treerde zijn pleidooi voor een 
brede vakbeweging met het 
vraagstuk over de toepassing 
van biotechnologie. 'De vak
beweging zou daar, na bestude-

ring van alle voors en tegens, 
ook een politiek standpunt over 
moeten innemen,' vindt hij. 
Kees Korevaar, voormalig 
FNV-bestuurder en tegenwoor
dig onderzoeker bij het IVA in 
Tilburg, sloot zich daar bij aan . 
'Ik mis bij de vakbonden een 
politieke visie,' zei hij . 

Maar zijn de leden 
nog wel solidair? 
Als ook de zaal zich via Hans 
van Leeuwen in de discussie 
mengt, blijkt hoeveel onvrede er 
bij leden leeft over hun bonden. 
Met name het democratisch 
gehalte van de bonden wordt in 
twijfel getrokken. Tekenend is 
de wijze waarop bonden de toe
standen binnen de NS op hun 
beloop lieten, terwijl vakbonds
leden nadrukkelijk om actie 
vroegen. Het gevolg: collectie
ven van spoorwegmensen gin
gen zelf de strijd aan. Dwars 
tegen de bonden en de eigen OR 
in liepen zij te hoop tegen de 
nieuwe dienstregeling. Joop 
Vogel, bestuurder van de CNV
politiehond ACP, geeft toe dat 
'er leden zijn weggelopen. Dus 
dat we kennelijk iets verkeerd 
gedaan hebben.' 
Dat gebrek aan democratisch 
gehalte speelde ook nadrukke
lijk rond de totstandkoming van 

het SER-akkoord over de WAO. 
Hoe kon de vakbond met dit 
compromis akkoord gaan, ter
wijl een groot deel van de ach
terban er tegen was? Deze vraag 
riep bij de aanwezigen in de 
zaal veel heftige reacties op. 
'Vakbonden zijn er voor de 
leden, maar er is geen vakbond 
die de leden hierover geraad
pleegd heeft,' klonk het uit 
de zaal. CNV' er Vogel ontkent 
die aantijging. 'Wij hebben wel 
degelijk ledenraadplegingen 
georganiseerd,' vertelde hij. 
'Maar toen puntje bij paaltje 
kwam zat ik daar alleen met 
kaderleden in een zaaltje. Waar 
waren de gewone leden?' 
Eerder maakte hij zich ook in 
een ander verband zorgen over 
het gebrek aan betrokkenheid 
en de mentaliteit van de gewone 
vakbondsleden . 'Toen wij een 
nieuwe CAO afsloten en daar
bij, geheel naar CNV-gewoon
te, een deel van de verhoogde 
loonsom reserveerden voor 
internationale solidariteitsac
ties, bleek een deel van de leden 
het daar niet mee eens. Inter
nationale solidariteit leeft dus 
blijkbaar helemaal niet meer. ' 
Ook Jan Warning van FNV 
Bondgenoten zegt dat de onder
linge solidariteit bij vakbonds
leden tegenwoordig niet groot 
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meer is. Mede daardoor zou het 
niet makkelijk zijn om mensen 
tot actie te bewegen. 
Die bevinding staat haaks op de 
mening van de meeste aanwezi

gen. Op de vraag of de vak
beweging wat vaker zijn macht 
zou moeten laten zien, klonk 
vrijwel unaniem: 'Ja.' Kees 
Korevaar zegt daarover: 'De 
vakbond zou naast het geven 
van service inderdaad ook strijd 
moeten voeren. Maar dan wel 
met slimheid en overleg, want 
alleen met emoties kun je geen 
strijd winnen. ' 

Geslaagde opmaat voor 
verdere discussie 
In zekere zin sloeg die opmer
king ook op deze discussiemid
dag. 'Er leeft blijkbaar enorm 
veel pijn en onvrede bij de vak
bondsleden,' concludeerde Joop 
Vogel na afloop van de discus
sie, die regelmatig enigszins 
ontspoorde door heftige reacties 
uit de zaal. Zo werd de bonden 
meer dan eens verweten te veel 
te zijn ingekapseld in de typi
sche 'polder' -overlegstructuren. 
Dat zou volgens velen ten koste 
gaan van hun strijdvaardigheid. 
De levendigheid van de discus
sie onderstreepte in ieder geval 
het nut ervan. Dat merkten ook 
al le vijf de vakbandsvertegen
woordigers op, die de SP 
complimenteerden met het ini
tiatief. De heftigheid van de 
reacties bewijst bovendien dat 
er nog volop leven zit in de 
vakbonden. Misschien is het 
probleem, dat dat leven vooral 
bij de 'gewone' leden zit en 
ogenschijnlijk veel minder 
bij de ' ingepolderde' vak
bondsbonzen . Revitalisering, 
of beter, herpolitisering van de 
vakbonden zal dan ook bij de 
gewone leden moeten begin
nen , concludeerde een aantal 
aanwezigen. En de SP helpt er 
graag aan mee. De discussie
middag was daarvoor een 
geslaagde eerste aanzet, want 
maar liefst 45 aanwezigen 
meldden zich aan om op korte 
termijn verder te discussiëren 
over de rol van de vakbewe
ging. De SP en de vakbonden : 
wordt ongetwijfeld vervolgd! • 
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